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PALAVRA DO ASSESSOR ESPIRITUAL
A honestidade vem do berço, A corrupção também.

Quando éramos crianças e chegávamos em casa com algo que não
nos pertencia, nossa mãe nos obrigava a ir devolver ao legitimo
dono, mesmo se ele dizia que não precisava e que ele nos tinha
dado. A vergonha era tão grande que nunca mais aceitávamos algo
que não nos pertencia.

Outro dia um taxista devolveu uma carteira cheia de
dinheiro que um passageiro tinha esquecido em seu carro, o fato é
tão impressionante e extraordinário que os meios de comunicação o
noticiavam. O que geralmente acontece é o contrário; parece que a
honestidade deixou nosso planeta. A gente se pergunta por que
certas pessoas ficam ricas enquanto o trabalhador, mesmo dando
duro todo dia permanece pobre. A gente se pergunta por que a
maioria dos governantes são corruptos e sempre temos a mesmo
resposta. Eles chegaram à fortuna ou ao poder porque usaram
qualquer meio para conseguir sua meta; golpe, compra de votos,
roubo, falcatruas. Pessoa honesta que só usa meios honestos e
decentes sempre leva a pior, não ganha dinheiro e raramente ganha
eleições. É como diz um político mineiro; na política só tem um
pecado; perder a eleição, todo o resto é permitido. Quando ouvimos
quanta mentira e quanta roubalheira no meio que pensávamos que
era a elite da nação, aqueles que deveriam dar o exemplo, quanta
baixeza, quanta falsidade, a gente se pergunta, que pais e este?
Aqueles que antes eram amigos e colegas na roubalheira, agora
furam o olho um do outro, se acusam mutuamente para salvar o
própria pele, se dizem inocentes mesmo perante provas claras,
mentindo descaradamente. Que exemplo triste para nossa
juventude. Que decepção para quem está trabalhando
honestamente, que tristeza para os pobres, os desempregados, os
excluídos, vítimas desta pouca vergonha de nossas elites e de suas
reformas políticas vergonhosas que roubam todas as conquistas
sociais dos últimos cem anos. Dizem que o crime não compensa mas
muitas vezes provoca muito sofrimento, angustia e tristeza em quem
trabalha honestamente e luta para sobreviver, e este sofrimento
ninguém consegue compensar mesmo se alguns dos ladrões de
colarinho branco passam alguns anos atrás das grades ou moram em
palácios com uma tornozeleira, gozando todas as mordomias de suas
fortunas escondidas em paraísos fiscais. Onde está todo este
dinheiro? Quantas casas, hospitais, creches podiam ter sido
construídas com este dinheiro que foi roubado do povo simples,
pobre, excluído e sofrido de nosso pais.

A Bíblia considera como o maior pecado a injustiça, a
desonestidade, roubar do pequeno e do pobre o direito de viver
honestamente sua dignidade de pessoa humana e de filho de Deus.A
criação não foi dada a alguns mas a todas e se apoderar daquilo que
o outro precisa para viver com dignidade e o pior de todos os
pecados.

Padre Lambert Noben
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PALAVRA DA COORDENAÇÃO
Chegamos ao fim do primeiro semestre de 2017, quantas coisas fizemos e quantas 

ainda estão por fazer. Metade do ano já se passou e o que fizemos, ou melhor, o que estamos 
fazendo para viver intensamente os valores do Evangelho, realizando em nosso dia-a-dia a 
vontade de Deus que, através de Jesus Cristo resume os mandamentos em: “Amar a Deus sobre 
todas as coisas e ao próximo como a si mesmo”. Que tenhamos coragem de viver como cristãos 
comprometidos

Agradecemos a todos pela colaboração, participação e envolvimento na realização 
da festa junina, um lindo momento de descontração e alegria entre tantas famílias comprometidas 
com o futuro de seus membros.

No dia 26/06, tivemos a visita do casal coordenador nacional do Movimento Familiar 
Cristão, Rubens e Rosana, que estavam de passagem por nossa cidade e queriam muito conhecer 
nossa sede e os trabalhos realizados por nosso MFC. Para tanto realizamos a nossa reunião 
mensal de secretariado na referida data e lhes apresentamos a equipe de secretariado e um 
rápido vídeo com os trabalhos realizados em 2017, no qual puderam ter uma noção da dimensão 
do MFC de Conselheiro Lafaiete, pois foi feito com fotos de vários eventos bem participativos por 
nossas Equipes Base e muitos mefecista.

Nos dias 20 a 23 de julho, acontecerá em São João Del Rei, o II Festival Nacional de 
Arte e Cultura do MFC, vários jovens de nossa Equipe CRER-SENDO JOVENS e alguns adultos 
estarão lá representando nossa cidade. Que Deus conduza todos os trabalhos e a viagem de quem 
estará se dirigindo para esse grande evento do MFC.

Convidamos a todos para prestigiar o Baile dos pais, dia 19 agosto, o qual está 
sendo organizado, com muito empenho, carinho e dedicação pela Equipe Base FUMAC. 
Convidamos ainda, para participarem da Semana Nacional da Família que acontecerá nos dias 13 
a 20 de agosto, momento de reflexão e oração pelas famílias que cada vez mais vem sendo 
atacada e desvalorizada pela sociedade de consumo que preza o lucro acima de tudo. 

Em setembro acontecerá mais um Encontro Conjugal e, mais uma vez, insistimos 
para que cada Equipe Base se empenhe e se comprometa em levar um casal para participar desse 
momento de diálogo e carinho entre o casal. 

Abraço fraterno!
Godinho e Ivanilda / Valter e Cláudia

UM  ANIVERSARIO ESPECIAL

Neste mês de julho, no dia 06, comemoramos mais um ano do nosso querido Movimento 
Familiar Cristão em conselheiro Lafaiete  temos que festejar muito mesmo pois durante os 42 
anos de existência vem acolhendo muitas famílias e ajudando as a viver a cada dia melhor .

EQUIPE DE ENCONTRO CONJUGAL

Já iniciaram os preparativos para o 64º Encontro Conjugal. 
Será nos dia 23 e 24 de setembro. 
Iniciaremos as entregas das fichas no dia 03 de julho, em nossa reunião  
mensal.
Contamos com a participação de todas as Equipes Base no convite e 
preparação dos casais para participar do Encontro Conjugal.
O valor da Ficha será de 80,00 (oitenta reais).

Um forte abraço.
Que Deus abençoe a todos
João e Lourdes / Ely e Tati

BAILE DOS PAIS

A Equipe Base FUMAC vem nos convidar para mais um evento de grande importância para 
nós Mefecistas, o baile em comemoração ao dia dos Pais. Será no dia 19 de agosto.
Reserve seu convite!
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CRER – SENDO
JOVEM

Noite do Macarrão

Foi realizado no dia 13 de maio a primeira Noite do Macarrão promovida pela a Equipe Base Crer-
Sendo Jovem juntamente com o Movimento Familiar Cristão de Conselheiro Lafaiete-MG.
O evento foi promovido para arrecadar fundos para as despesas dos jovens que irão participar do 
Festival de Arte e Cultura em São João Del Rei. 

Foi um sucesso! Confira as fotos.

FESTA JUNINA MFC LAFAIETE

Mais um evento de grande sucesso promovido pelo nosso MFC de Lafaiete , aconteceu no ultimo 
dia 10 de junho. Contou com a participação dos irmãos Mefecistas, familiares, amigos e vizinhos 
da nossa sede. Foram momentos de muita alegria, com ótimas comidas típicas e muita pescaria 
da garotada. Com a nossa tradicional quadrilha que este ano foi mais que especial com o casório 
de dois casal de compadres, diversão garantida de quem estava presente. Curtimos uma noite 
em família  e em ambiente super agradável!!! Ansiosos para os próximos eventos do MFC!!!

62 ANOS DE MFC BRASIL

O MFC está comemorando 62 anos no Brasil!!!
Uma das formas de comemoração esta sendo a gravação de um 
vídeo por cada casal, família ou pessoa que queira demonstrar seu 
amor e orgulho  em fazer parte desta grande família. O MFC está 
pedindo para os Mefecistas de todo Brasil, que queira participar, 
enviar um vídeo com duração máxima de 30 segundos, gravado na 
horizontal e enviar para o email contato@mfc.org.br.

Parabéns ao nosso MFC!
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PROGRAMAÇÃO ATIVIDADES JULHO – 2017 

DATAS ATIVIDADES

03/07/2017 Reunião Mensal

04/07/2017 Reunião de Formação

17/07/2017 Missa Mensal – E. B. LAR e VIDA

31/07/2017 Reunião do Secretariado

ANIVERSARIANTES DE JULHO
Dia 02/07 – Gilmar – UVA
Dia 03/07 – Elison - Vida / Álvaro - PAC
Dia 04/07 – Antônio – ALFA / Aparecida - UFEC
Dia 05/07 – Neuza– JOMA
Dia 06/07 – José Roberto – Vida Nova
Dia 08/07 – Maria – DIA / Adão – JUF / Janeci – Nova Esperança / Helvécio – Nova Esperança
Dia 11/07 – Laeste – JEN / Everson - Renascer
Dia 12/07 – Vera Campolina – Unidos em Cristo
Dia 14/07 – Cleuber - PAC
Dia 15/07 – Lúcio – Anjos de Resgate / Ana Maria - Anjos de Resgate 
Dia 17/07 – Wesley - Vida Nova
Dia 20/07 – Débora – Sagrada Família / Omar - Perseverança
Dia 21/07 – Marisa – PAC / Gininha – Unidos em cristo
Dia 27/07 – Ana Paula – Horizonte Real / Waldemar – PAC / Jarbas – FAM / Nivalda – PEGADA / Luana - Unidos em 
cristo / Tamires – FAMA /    
Dia 28/07– Cleidiane – USO / Elza – Vida Nova
Dia 29/07 – Roberto – JEN /  Joana – Nova Aliança
Dia 30/07 – Wellington - LAR
Dia 31/07  - Patrícia - Fumac / Marcilene – Equipe Nova

CASAIS RENOVANDO A UNIÃO EM JULHO
02/07/1988 – Ivan e Lúcia – UFEC - 29 anos
06/07/1978 – Roberto e Rosalva - UFEC - 39 anos
07/07/1990 – Nico e Janeci - Nova Esperança – 27 anos
09/07/2006 – Roney e Cleidiane – USO – 11 anos
12/07/2013 – Gilbert e Audinéia – Horizonte Real – 04 anos
12/07/2010 – Waldemar e Adriene – PAC – 07 anos
13/07/1990 – Carlos e Rose – UVA – 27 anos
14/07/1990 – Luiz Carlos e Salete – Caminho de Luz – 27 anos
16/07/         – Saulo e Tamires – Anjos de Resgate
16/07/1994 – Álvaro e Ana Cristina – PAC – 23 anos
17/07/2004 – Elison e Edneia – Vida – 09 anos
18/07/1964 - Valnêz e Maria – Oriente – 43 anos
19/07/2014 - André e Paola – Pegada  –03 anos
20/07/1978  - João e Maria – Joma – 39 anos
20/07/2009 – Dico e Luciana – Caminho de Luz – 08 anos
22/07/1989 – Josias e Salete – Crescer – 28 anos
22/07/2014 – Eduardo e Ana Carolina – PAC - 03 anos
25/07/         - Antônio e Ângela – ALFA
25/07/1987 – Aloíso e Elenice – Nova Esperança – 30 anos
26/07/1986 – Carlos e Fabiana – LAR – 31 anos
26/07/1997 – Valdeci e Margarida – Nova Aliança – 20 anos
27/07/2006 – Carlos e Irene – PAC – 11 anos
29/07/2000 – Amarildo e Patrícia – FUMAC – 17 anos
29/07/1978 – Hélio e Ana – Oriente – 39 anos
29/07/1995 – Daniel e Inês - Sagrada Família – 22 anos
30/07/1983 – Quito e Adriana – FAM – 34 anos 


